
laktasi sesuai prosedur, kurangnya dukungan dari petugas kesehatan pada ibu yang 

menyusui, persepsi sosial budaya yang menentang pemberian ASI dan kondisi yang 

kurang memadai bagi para ibu yang bekerja.i 

       Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan pada tahun 2009 cakupan ASI eksklusif di 

Puskesmas Ngaliyan masih sangat rendah yaitu 5,08%, masih dibawah standar pelayanan 

minimal DKK Semarang yaitu 40%. 

       Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah yang akan diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut: bagaimanakah pelaksanaan program ASI eksklusif oleh 

petugas kesehatan di wilayah Puskesmas Ngaliyan, Kota Semarang? 

 

A. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum : 

Menjelaskan pelaksanaan program ASI eksklusif oleh petugas kesehatan bidan dan 

petugas gizi di wilayah Puskesmas Ngaliyan, Kota Semarang. 

2. Tujuan khusus : 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk: 

a. Menjelaskan pelaksanaan kebijakan Peraturan Pendukung ASI Eksklusif di 

Puskesmas Ngaliyan, Kota Semarang. 

b. Menjelaskan pelaksanaan konseling laktasi di Puskesmas  Ngaliyan, Kota 

Semarang. 

c. Menjelaskan pelaksanaan manajemen laktasi di Puskesma Ngaliyan, Kota 

Semarang. 

d. Menjelaskan pelaksanaan dukungan petugas kesehatan terhadap ibu menyusui di 

Puskesmas Ngaliyan, Kota Semarang. 

B. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 



1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dalam pembuatan kebijaksanaan terhadap kelangsungan program ASI Eksklusif 

kepada bayi di Kota Semarang. 

2. Bagi Puskesmas dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan 

program ASI Eksklusif di Puskesmas Ngalian Kota Semarang. 

3. Bagi Akademik dapat memberi masukan bagi peneliti selanjutnya tentang strategi 

kebijaksanaan terhadap kelangsungan pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif kepada 

bayi. 

4. Bagi peneliti dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman menganalisis peran 

petugas kesehatan terhadap kelangsungan pelaksanaan program ASI Eksklusif 

kepada bayi yang harus ditingkatkan dan sebagai peningkatan mutu pelayanan yang 

berkesinambungan. 

 

C. Keaslian Penelitian 

       Penelitian ini belum pernah dilakukan  sebelumnya, namun penelitian lain yang 

membahas tentang pelaksanaan pemberian ASI eksklusif kepada bayi sudah banyak 

dilakukan dengan variabel, waktu dan tempat penelitian yang berbeda-beda. Beberapa 

perbedaan dengan penelitian ini adalah: penelitian ini menggunakan studi kualitatif, subyek 

penelitian pelaksana program ASI Eksklusif bidan dan petugas gizi, penelitian baik dari luar 

negeri maupun dari dalam negeri dapat dilihat pada  

 

 

                                        Tebel 1.1. 

Data Penelitian yang berhubungan dengan Pelayanan Program ASI Eksklusif di Pelayanan 

Kesehatan. 

 



NO Judul Penelitian 
Nama peneliti 

Jurnal 
Variabel 
Metode 

Hasil 

 
1 

 
Initiation of 
breastfeeding 
and prevalence 
of exclusive 
breastfeeding 
at hospital 
discharge in 
urban, 
suburban and 
rural areas of 
Zhejiang 
Chin.ii 
 

 
Liqian Qiu, 
Yun Zhao, 
Colin W 
Binns, Andy 
gH Lee, dan 
Xing Xie 
 
(Internasiona
l 
Breastfeedin
g journal 

2009,4:1doi:
10.1186/174
6-4358-4-1) 

 
Variabel 
bebas: 
Proses 
melahirkan 
pervagina 
 
Variabel 
terikat 
Pemberian 
ASI Eksklusif 
 
Metode: 
kualitatif 
 

 
Saat pulang dari 
rumah sakit, 50,3 
% ibu-ibu 
memberikan ASI 
Esklusif pada bayi 
mereka dari 
96,9% ibu yang 
telah melakukan 
inisiasi dini. 
Pemberian ASI 
Exslusif erat 
kaitannya dengan 
proses melahirkan 
pervaginal, 
pemberian susu 
pertama dengan 
ASI.  
 

 
2 

 
A prospective 
study of the 
effect of 
delivery type 
on neonatal 
weight gain 
pattern in 
exclusively 
breastfed 
neonates born 
in Shiraz, Iran.iii 
 

 
AzadehSaki, 
Mohammad 
R 
Eshraghian, 
Kazem 
Mohammad, 
Abbas. 
 
(Internasiona
l 
Breasfeeding 

Jurnal2010 
5:1doi:10.11
86/1746-
431). 
 

 
Variabel 
bebas:Efek 
jenis 
persalinan. 
 
Variabel 
Terikat: 
Peningkatan 
berat badan 
bayi baru lahir 
 
Metode: 
Kualitatif. 

 
Tipe persalinan 
sangat 
berpengaruh 
terhadap pola 
peningkatan berat 
badan bayi pada 
awal bulan. 
Walaupun 
akhirnya, ibu-ibu 
yang melahirkan 
secara Caesar 
berhasil 
memberikan ASI 
secara Eksklusif. 
 

 
3 

 
Exploring the 
impact of the 
Baby-Friendly 
Hospital 
Initiative on 
trends in 
exclusive 
breastfeeding 
Sheryl W 
Abrahams and 
Miriam H 

 
Shery lW 
Abrahams 
dan Miriam H 
Labbok 
 
(International 
Breastfeedin
g Journal 

2009, 
4:11doi:10.1

186/1746-

 
Variabel 
bebas 
Dampak dari 
Baby  
Friendly 
Variabel 
terikat 
Pemberian 
ASI  
Eksklusif 
 

 
Implementasi dari 
BFHI (Baby-
Friendly Hospital 
Initiative) telah 

diasosiasikan 
dengan 
peningkatan 
pemberian ASI 
Eksklusif tahunan 
yang pada negara 
berkembang. 



Labbok.iv 4358 
 

Metode 
penelitian: 
kualitatif. 
 
 

Penelitian lebih 
lanjut diperlukan 
untuk 
menentukan tren 
yang 
berhubungan 
dengan fasilitas 
BFHI. 
 

 
4 

 
Promosi susu 
formula 
menghambat 
pemberian ASI 
Eksklusif pada 
Bayi 6-11 bulan 
di Kelurahan 
Pabaeng-
baeng 
Makasar.v 

 
Ridwan 
amirudin 
2006 
 

 
Variabel 
Bebas: 
Promosi susu 
formula 
 
Variabel 
terikat 
Pemberian 
ASI Eksklusif. 
Metode 
penelitian:kua
ntitatif dan 
kualitatif 

 
Ada hubungan 
yang bermakna 
antara susu 
formula dengan 
pemberian ASI 
Eksklusif. 
Pemberian ASI 
secara eksklusif 
masih dibawah 
standar minimal 
Perbedaannya: 
Populasi: ibu yang 
memiliki anak 
umur 6-11 bulan. 
 

 
5 

 
Beberapa 
faktor–faktor 
yang 
berpengaruh 
terhadap  
Beberapa 
faktor-faktor 
yang 
berpengaruh 
terhadap 
Praktik 
Pemberian ASI 
oleh Ibu 
Menyusui 
Pertama yang 
dirawat di RS 
Islam Sultan 
Agung Agung 
Semarang.vi 

 
Kuswati.200
8 

 
Varial bebas 
Promosi susu    
formula. 
Variabel 
terikat         
Pemberian 
ASI Eksklusif. 
 
Metode: 
kuantitatif 

 
Ada hubungan 
yang bermakna 
antara susu 
formula dengan 
pemberian ASI 
Eksklusif. 
Ada hubungan 
antara pelayanan 
penyuluhan, 
bimbingan 
menyusui,pelayan
an rawat gabung, 
pengetahuan ibu 
dengan 
keberhasilan 
menyusui secara 
eksklusif. 
Perbedaannya: 
metode penelitian 
kuantitatif 
Populasi 
penelitian ibu 
pasca persalinan.  

 



                                                
i Armanda Tasya. 2008. Indonesia dan ASI. http://aimi-asi.org 
ii Liqi qiu,yun Zhao.InsiasiMenyusu Dini.Internasional Breastfeding.Jurnal. 2009 
iii Azadeh SakiMohamad.R.Eshraghian Kazen Mohamad Abas.Jenis Proses Persalinan 
Terhadap Peningkatan Berat Badan Bayi Baru Lahir.Breasfeding.Journal.2010. 
iv Shery.W.Abrahams & Miriam.H.Labok. International Breasfeding.Jjournal.2009 
v Ridwan Amirudin.Promosi Susu Formula Menghambat Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi 6-
11 Bulan.Makasar 2006( Tesis) 
vi Kuswati.Beberapa faktor yang berpengaruh Terhadap Praktik Pemberian ASI oleh Ibu 
MenyusuiPertama. Semarang.2008 

http://aimi-asi.org/

